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De gemeente Utrecht informeert haar
bewoners over de mogelijkheden van
autodelen op de website Utrechtdeelt.nl.
Zo geeft de website informatie over de
kosten en gebruiksmogelijkheden van
de verschillende autodeelaanbieders.
De website geeft bezoekers direct een
aanbod op basis van persoonlijke
gegevens en organiseert probeeracties
met korting bij de verschillende
deelauto-aanbieders in Utrecht.
Geïnteresseerden kunnen op basis
van hun postcode bekijken welke
deelauto’s er in de eigen buurt zitten.

Wat is de rol van de gemeente?
Utrechtdeelt.nl is een initiatief van de gemeente
Utrecht. Partners zijn onder andere GreenWheels,
SnappCar en MyWheels. Autodelen vormt een
belangrijk onderdeel van het programma Schoon
Vervoer van de gemeente Utrecht.

Hoe stimuleert dit initiatief
autodelen?
De website heeft als doel meer informatie te
geven over de voordelen en mogelijkheden van

autodelen. De gemeente Utrecht ziet zelf veel
voordelen in autodelen zoals betere luchtkwaliteit en minder parkeerdruk. Meer informatie leidt
tot meer bewustwording. Een bijkomstig voordeel: autodelers worden zich meer bewust van
de kosten van autorijden en pakken daardoor
minder vaak de auto.

Interessant voor andere
gemeenten?
Een website over autodelen laat bewoners en
bedrijven kennismaken met de mogelijkheden
binnen de gemeente. Een minimale variant
is een pagina op de gemeentelijke website
met informatie en doorverwijzing naar de verschillende lokale aanbieders. Op de pagina
www.ikbenhopper.nl kun je bijvoorbeeld alle
deelauto’s vinden per gemeente.

Over Natuur & Milieu
Wij geloven in een mooie, gezonde en duurzame
wereld. Waarin mensen leven, werken en ondernemen
zonder schade aan natuur en milieu. Waar duurzame
keuzes aantrekkelijk zijn. Samen met mensen, bedrijven
en overheden maken wij onze wereld beter met een
stap vooruit.
Wij zien een wereld waarin mensen gebruikmaken
van onuitputtelijke energiebronnen zoals zon en wind.
Kiezen voor slim en schoon vervoer. En genieten van
duurzaam, gezond en lekker eten. Wij helpen door
duurzaam beleid en door duurzame keuzes gemakkelijk,
leuk en voordelig te maken. Wij overtuigen met onze
kennis en argumenten en als het nodig is, laten we onze
tanden zien. Zo werken wij met hart en hoofd aan grote
klimaat- en milieuwinst.

Over CROW-KpVV
Deze uitgave is gefinancierd uit het KpVV-Meerjaren
programma dat CROW uitvoert namens de gezamenlijke
overheden. Het doel van dit programma is een bijdrage
te leveren aan het competenter maken van de overheid
op het gebied van mobiliteit. CROW is een non-profit
kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers
en adviesbureaus.
CROW-KpVV is actief op de volgende gebieden:
Collectief Vervoer, Fiets (onder het merk CROW-
Fietsberaad), Mobiliteit en Wegontwerp. In een breed
netwerk met andere kennisinstituten en maatschappelijke organisaties is CROW-KpVV betrokken bij actuele
ontwikkelingen in het decentrale beleid en verspreidt
en borgt relevante kennis. CROW-KpVV signaleert
nieuwe ontwikkelingen, geeft aan wat hun betekenis
is en wat de gevolgen kunnen zijn.
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